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  َع بعطٗا  املستبط١غبه١ َه١ْٛ َٔ زتُٛع١ َٔ ايػبهات    Internet اإلْرتْت
 ٚخطٛط اتااٍ َٚعدات  تااٍيالبسزتٝات الش١َ  ٚتتهٕٛ نٌ غبه١ َٔ أدٗص٠ نُبٝٛتس  ٖا١َ ١َالسع

 تعسض اإلْرتْت َط(3)َصٚد  خد١َ اإلْرتْت(7)دٗاش نُبٝٛتس ب٘ نازت غبه١ (1)َتطًبات اإلتااٍ باإلْرتْت

   َٛاقع ايٜٛب ٚفتح بسْاَر  يعسض َطتعسض اإلْرتْت  غسن١ تكدّ ارتد١َ ملطتددَٝٗا  خد١َ اإلْرتْت َصٚد

    Fire Fox  -  Internet Explorer   - Google Chrome   َٔ أَج١ً املطتعسضات َالسع١ ٖا١َ 
 رب اإلْرتْت عببعطٗا قٛاعد التااٍ أدٗص٠ ايهُبٝٛتس  Protocol ايربٚتٛنٍٛ

 بٛظٝف١ ستدد٠ سطب ْٛعٜ٘كّٛ نٌ بسٚتٛنٍٛ َالسع١ إزضاٍ ٚاضتكباٍ ايبٝاْات عرب اإلْرتْت  ٍٚظٝف١ ايربٚتٛنٛ
  ايربٚتٛنٛالت أْٛاع أغٗس 

 ٜٚتهٕٛ َٔ  بسٚتٛنٛيني دٗص٠ باإلْرتْت  األاتااٍ  َط٦ٍٛ عٔ   IP/ TCPبسٚتٛنٍٛ  (1)
 IP   َط٦ٍٛ عٔ ْكٌ ايبٝاْات َٔ دٗاش آلخس  TCP  َط٦ٍٛ عٔ ايتشكل َٔ صش١ تٛصٌٝ ايبٝاْات َٔ دٗاش آلخس  

  َط٦ٍٛ عٔ تبادٍ املًفات َٔ اإلْرتْت ٚإيٝٗا  FTPبسٚتٛنٍٛ  (7)

 اإلْرتْت  عربايبٝاْات  ْكٌَط٦ٍٛ عٔ  HTTPبسٚتٛنٍٛ  (3)
  َع بعطٗا حتت اضِ َعني  َستبط١صفش١ ٜٚب أٚ أنجس  Web Site َٛقع ايٜٛب

ٛقع َٔ خالٍ املميهٔ شٜاز٠ (7)ٜط٢ُ بعٓٛإ املٛقع  URLي٘ عٓٛإ ع٢ً اإلْرتْت ٛقع امل(1)ٖا١َ اتَالسع
 ايهُبٝٛتس أٚ اهلاتف احملٍُٛ 

 

 )عٓٛإ َٛقع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ( ايعٓاصس االت١ٝ  ٜتهٕٛ عٓٛإ َٛقع ايٜٛب َٔ عٓاصس عٓٛإ املٛقع 
http://www.moe.gov.eg 

(1) Http ِ(7)ايربٚتٛنٍٛ  اضMoe (3) ٗاش املدصٕ عًٝ٘ املٛقع ادتضِ ا WWW  غبه١ اضِ ارتد١َ
  ايبًد  اضِ:  Eg (5)  صاسب١ املٛقعْٛع املٓع١ُ اضِ ٚ:   Gov (4) ايػبهات ايعامل١ٝ

 الموضوع األول: المفاهيم األساسية لإلنترنت
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   طتعسض املَٔ خالٍ  ٜٚعسضَطتٓد إيهرتْٚٞ ٜٓػس ع٢ً اإلْرتْت Web Pageصفش١ ايٜٛب 
  افشات ائَ خالهلا ٜتِ االْتكاٍ يباقٞ ٚع ٛقاملأٍٚ صفش١ ب  Home Pageايافش١ ايس٥ٝط١ٝ 
   ايٜٝ٘تِ االْتكاٍ  ِبعٓٛإ ٚعٓد ايطػط عًٝٗ إصٛز٠ أٚ ْص َستبط   Hyper Linkاالزتباط ايتػعيب 

 داخٌ ْفظ ايافش١ أٚ بافش١ أخس٣ داخٌ ْفظ املٛقع أٚ يف َٛقع آخس . قد ٜهٕٛ ايعٓٛإ  َالسع١ ٖا١َ
  املًفات َٔ اإلْرتْت إىل ايهُبٝٛتس  )اْصاٍ(ْطذ  wnload Doإْصاٍ املًفات َٔ اإلْرتْت 

 َٔ ايهُبٝٛتس إىل اإلْرتْت اتًفامل ْطذ )زفع(  Uploadحتٌُٝ املًفات يإلْرتْت  
 

 

ايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ (5)اجملُٛعات  (4)احملادث١ (3)ايربٜدااليهرت٢ْٚ(7)ايبشح(1) خدَات اإلْرتْت 
 FTPْكٌ املًفاتWWW(9)خد١َ (8)ٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاع٢ تٛفري َ (7)ايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ(6)

 َالسعات ٖا١َ ع٢ً خدَات االْرتْت
    املطًٛب١ُعًَٛات يًٛصٍٛ يً )َٛاقع(باضتدداّ ستسنات ٜتِ ايبشح    (1)
 .  Bing ستسى ايبشح   Google ستسى ايبشح أغٗس ستسنات ايبشح  (7)

تددّ يتشٌٜٛ أٟ زضاي١ إىل زتُٛع١ َٔ قٛا٥ِ يعٓاٜٚٔ بسٜد إيهرت١ْٝٚ تطايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ   (3)
 www.ekb.egَٛقع بٓو املعسف١ املاسٟ ٖٛ  عٓٛإ(17)        األغداص ٚيهٌ قا١ُ٥ عٓٛإ خاص

 ُٝع املػرتنني يف ايكا١ُ٥.دتًكا١ُ٥ حتٍٛ تًكا٥ٝا يتسضٌ  زضاي١أٟ  (4)
 بطٗٛي١ . اْرتْت اما ٜتٝح يشأغداص تبادهلْكٌ املًفات عرب اإلأ٣    FTPْكٌ املًفات   (5)
 أَانٔ ع٢ً اإلْرتْت ظتتُع فٝٗا ايٓاع يتبادٍ اآلزا٤ ٚاألفهاز  -:  اجملُٛعات   (6)

بسْاَر عرب اإلْرتْت ظتُع املطتددَني َٔ أضتا٤ ايعامل يًتشدخ َع بعطِٗ  -:    Chatاحملادث١   (7)
 . ٚميهٔ زؤ١ٜ صٛز٠ ٚمساع صٛت يًػدص اآلخس يف ْفظ ايٛقت

  َٛاقع ٜػرتى فٝٗا املطتددَٕٛ يتبادٍ اآلزا٤ ٚاألفهاز    Twitter& Facebookَجٌ َٛاقع ايٛضا٥ط االدتُاع١ٝ  (8)
 اإلْرتْت .عربايبٝع ٚايػسا٤  ٚتع٢ٓٛاقع املخد١َ تٛفسٖا بعض ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ  (9)
 َٔ خالٍ املطتعسض ٚتعسض   HTMLصفشات تهتب بًػ١    WWWخد١َ ايٜٛب  (11)

 ضسع ٚقتأغداص ف٢ أعد٠ يٚ أيػدص خد١َ يتبادٍ ايسضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ  :  Mail -Eيهرتْٚٞ ايربٜد اإل (11)

 الموضوع الثاني: بعض خدمات اإلنترنت

 

http://www.ekb.eg/
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   ( Cloud Computingايطشاب١ اإليهرت١ْٝٚ  )اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 

 ٜتِ ايٛصٍٛ إيٝ٘ عٔ طسٜل اإلْرتْت .   Serverدٗاش أٚ زتُٛع١ أدٗص٠ خٛادّ   : ايطشاب١
 ٜفات هلا عد٠ تعساذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 

  Cloud ايهُبٝٛتس إىل ايطشاب١ بتعتُد ع٢ً ْكٌ املعادت١ َٚطاس١ ايتدصٜٔ ارتاص١  َتطٛز٠تهٓٛيٛدٝا  (1)
تٛدد عًٝٗا ايرباَر املطًٛب١ ٖٚرٙ ارتٛادّ َتا١ً بأدٗص٠ نُبٝٛتس  غبه١ َٔ أدٗص٠ خٛادّ َسنص١ٜ (7)

   َٔ خالٍ االْرتْت 

   املهْٛات ايس٥ٝط١ٝ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ 
   بسْاَر تعدٌٜ اياٛز ( -بسْاَر ادتداٍٚ اذتطاب١ٝ -) بسْاَر َٓطل ايٓاٛص ارتدَات  ايرباَر أٚ (1)
    عًُٝات سفغ ٚختصٜٔ املًفات ٚايٛصٍٛ إىل قٛاعد ايبٝاْات  َٓا١ ايتػػٌٝ (7)
  تػٌُ ايتذٗٝصات املاد١ٜ َجٌ  ) َعادتات ٚخٛادّ ٚٚضا٥ط ختصٜٔ (  ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ    (3)

   ايطشاب١ٝ  َتطًبات ايدخٍٛ ع٢ً اذتٛضب١
 ٣ دٗاش ذٚ اَهاْٝات بطٝط١ تهف٢ يالتااٍ باالْرتْتأ :دٗاش نُبٝٛتس  (1)
  ْعاّ تػػٌٝ ٜطُح باالتااٍ باإلْرتْت  (7)
 َصٚد خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ (5)  اتااٍ بػبه١ اإلْرتْت(4) بسْاَر َتافح اإلْرتْت  (3)

ع شٜاد٠ يف بعض ارتاا٥ص يهٞ ٜطُح ٜػب٘ َصٚد خد١َ اضتطاف١ املٛاقع ََصٚد خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 
  يًُطٛزٜٔ ٚاملطتددَني َٔ اضتدداّ َٛازد ارتٛادّ بهفا٠٤ أفطٌ 

  خدَات اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 
 .  Gmail , Yahoo , Hotmail َجٌ ايربٜد اإليهرتْٚٞ  خدَات ايربٜد اإليهرتْٚٞ : (1)
 ٚتكدَٗا غسن١  Google Drive َطاسات ختص١ٜٝٓ ٜتِ تٛفريٖا َجٌ  خدَات ايتدصٜٔ ايطشابٞ : (7)

Google   ٚ One Drive . ٚتكدَٗا غسن١ َاٜهسٚضٛفت 
 .  Google Music , I Cloud , Sound Cloud : َجٌ  خدَات املٛضٝك٢ ايطشاب١ٝ (3)
  (  Google Docs , Photoshop Express )  َجٌ  ايتطبٝكات ايطشاب١ٝ : (4)

 سية للحوسبة السحابيةاالموضوع الثالث: المفاهيم األس
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  فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 
 إ فٝ٘ خد١َ اإلْرتْت .بٝاْات َٔ أٟ َهايايدخٍٛ ع٢ً  (1)
  ختفٝض ايتهايٝف املاد١ٜ (7)
 ضُإ عٌُ ارتد١َ بػهٌ دا٥ِ  (3)

 الْٗا شتص١ْ ع٢ً انجس َٔ خادّ بٝاْات ايضُإ عدّ فكدإ  (4)

    َػازن١ املاادز  (5)
  إَها١ْٝ ايسبط بني عد٠ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ َجٌ : ) ايػبهات االدتُاع١ٝ (  (6)
 ايتعًِٝ ( . –ايآاع١  –ايصزاع١  –) ايطب   إَها١ْٝ اضتدداَٗا يف زتاالت شتتًف١ َجٌ (7)

  -املعٛقات ٚايتشدٜات ) ضًبٝات اذتٛضب١ ( اييت تٛاد٘ اضتدداّ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ : 
  حتتاز إىل اتااٍ باإلْرتْت  (1)

     إَها١ْٝ خفض ضع١ ايتدصٜٔ  (7)

 يالضتػالٍ ٚايطسق١  عًَٛات ايػدا١ٝ ١ املعسض (3)

  عًَٛات عٓد ٚدٛد عطٌ يف املٛقع املإىل  عدّ إَها١ْٝ ايٛصٍٛ (4)

  ضعف بٓٛد االتفاق١ٝ بني املٛقع ٚاملطتددّ مبا غتص محا١ٜ سكٛم املطتددّ (5)
  أغٗس َكدَٞ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 

(1) Google  :  تكدّ ستسىGoogle App    ّنُا تكدGoogle Drive     

(7) Microsoft  :  ( :ٌمتًو تطبٝكاتٗا ارتاص١ بايطشاب١ َجOne Drive , Office 365 )  

(3) Red Hat   (4)Amazon  :     
 

 

 

  الضتدداّ خدَات اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ بــ Google Drive  ٚأ Microsoft Office 365   ظتب
  بسٜد إيهرتْٚٞ ٜتِ إْػا٥٘ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ  ٚدٛد

 ف٢ دٛدٌ( Gmail)بسٜد  خطٛات إْػا٤ بسٜد إيهرتْٚٞ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ 
  Enter ع٢ً طػطيثِ ابػسٜط ايعٓٛإ  Google عٓٛإ َٛقع  نتاب١طتعسض ثِ ملافتح  (1)

 الموضوع الرابع: بعض خدمات الحوسبة السحابية
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  َٓٗا    Driveاختٝاز    Apps Googleأٚ َٔ أع٢ً ايافش١ ايس٥ٝط١ٝ   Gmail ع٢ً طػطيا (7)

 . Create Account تعٗس ايافش١ ايس٥ٝط١ٝ اضػط ع٢ً إْػا٤ سطاب ددٜد  (3)

      Next Step ٜد اإليهرتْٚٞ ثِ فعٌ سطاب ايربٜد بايطػط ع٢ً ربايضذٌ ايبٝاْات املطًٛب١ إلْػا٤  (4)

اخرت ثِ   Newاضػط ع٢ً أٜك١ْٛ     csGoogle Doإْػا٤ َطتٓد باضتدداّ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 
    Google Docs َٔ ايكا١ُ٥  املٓطدي١ 

    Share ضػط ع٢ً أٜك١ْٛ َػازن١ ا َػازن١ َطتٓدى َع شَال٥و 

  ضُٔ ْطام دٛدٌعٓد َػازن١ املطتٓد ب إٔ ٜهٕٛ ايربٜد املطاف ظتًَشٛظ١  
 

  

  ميهٔ تًدٝص االٚضاع اياشٝش١ ف٢ االت٢
 جتٓب ادتًٛع يفرت٠ ط١ًٜٛ ٚاخد زاس١ نٌ ضاع١ ملد٠ مخظ دقا٥ل  (1)

 يتٝازات اهلٛا٤  ٗاتعسض ٓا٤ ايسقب١ ٚضتا جتٓب (7)

   جتٓب االقرتاب ايػدٜد َٔ ايػاغ١  (3)

   بني ايهتف ٚايساع جتٓب ٚضع مساع١ اهلاتف  (4)

   اذتفاظ ع٢ً ٚضع ايساع َطتكُٝا اثٓا٤ ادتًٛع  (5)

 قسب املهتب عٝح تالصل ايبطٔ ذتسف املهتب يطُإ اضتكا١َ ايعٗس (6)

 ع٢ً ايكسا٠٤ اٚ ايهتاب١ دٕٚ ايًذ٤ٛ الضتٓا٤ ايسقب١  يًُطاعد٠ٚضع قاعد٠ خػب١ٝ َا١ً٥ صػري٠ ع٢ً املهتب  (7)

 نٌ ضاع١ ٜتِ ايٓعس فٝٗا اىل َطافات بعٝد٠ ل َجالدقا٥ 5ػاغ١ بني ضاعات ايعٌُ ايغًل  (8)

   يهُبٝٛتس ا أثٓا٤ اضتدداّ ١اشايعٛاٌَ األَإ يًشفاظ ع٢ً 
 اإلضا٠٤ املٓاضب١ يًذٗاش . ٝازاخت (1)

  ثٛاْٞ  01دقا٥ل ملد٠  01ٓعس عٔ ادتٗاش نٌ حتٌٜٛ اي (7)

  دقٝك١  01ف ملد٠ دقٝك١ َكابٌ نٌ ٛقايٛ (3)

  ني َطت٣ٛ ايهسضٞ ٚادتٗاش َتٓاضب دعٌ (4)

 ضِ .  75 إىل   50 تسى َطاف١ بٝٓو ٚبني ادتٗاش سٛايٞ َٔ  (5)

 الموضوع الخامس: االستخدام اآلمن لإلنترنت
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    دقٝك١  20 بػهٌ عػٛا٥ٞ نٌ  ١سقبايحتسٜو  (6)

  أفطٌ َٛقع يًذٗاش إٔ ٜهٕٛ يف ادت١ٗ املكاب١ً يو  (7)

  ٝداييت تطتددّ ايفأز٠ باضتُساز اي حتسٜو  (8)

    كدّ أثٓا٤ ادتًٛع باضتُساز  ايحتسٜو  (9)

  ايػتا٤ ٚبازد يف اياٝف ظاْبو يتذدٜد ْػاطو  ضع  أٟ غساب ضاخٔ يفٚ (11)
  -بعض املاطًشات ٚاملفاِٖٝ يالضتدداّ اآلَٔ يإلْرتْت : 

   خسٚز عٔ األدب ٚاألخالم يف غسف احملادث١ أٚ ايسضا٥ٌ ايفٛز١ٜ    Cyber Bullyingايتعدٟ اإليهرتْٚٞ (1)
  اياٛز  ْػسثِ   شاٜا ع٢ً غف١ً َٓ٘  بتاٜٛسٖاَٗامج١ إسد٣ ايط :  Happy Slappingايافع ايطعٝد  (7)

  بأْ٘ ٜتبع ١٦ٖٝ اضتعالَات يًشاٍٛ ع٢ً بٝاْات غدا١ٝ أٚ َاي١ٝ تعاٖس غدص  : Phishing ايتاٝد االستٝايٞ  (3)

  ٚضع تعًٝل غري َٗرب غري أخالقٞ يف ستادث١  :   Contemptاالشدزا٤  (4)

سغٛب بٗا  تأتٞ َٔ بعض ادتٗات اييت تعًٔ عٔ َٓتذاتٗا زضا٥ٌ غري َ :  Spamايسضا٥ٌ املصعذ١  (5)
 ٚقد حتتٟٛ ع٢ً فريع أٚ َٛاد غري أخالق١ٝ .

أدٗص٠ ٚبساَر متٓع ايدخٍٛ غري املاسح ب٘ إىل َٛاقع َع١ٓٝ قد تهٕٛ  :   Firewallدداز اذتُا١ٜ   (6)
 َٓاف١ٝ يآلداب أٚ غري آ١َٓ .

 
 

 

 
 زض١َٝٛ تع١ًُٝٝ يػ١ بسزت١ تعسٜف ضهساتؼ 

 اَستب١ َٓطكٝ فٝ٘ ارتطٛات(7)َاُِ يتعًِٝ ايربزت١ باٛز٠  َس١ٝ٥  Scratch(1)سعات ٖا١َ ع٢ً َال
  تٛضع فٛم بعطٗا بٓعاّ ٚتستٝب َعني  االٚاَس (4)ٚاَس( ) األ   Blocksٜطتددّ َا ٜطُٞ بـ(3)

 ٚتاُِٝ أيعاب (3) قاص تفاع١ًٝ(7)١ ٝتعًِٝ يػ١ ايربزت١ ايتعًُٝ(1) عٌُ االت٢ ٘اضتدداَ
 املا١َُُػازن١ ايرباَر ٚاملًفات (5)إضاف١ تأثريات صٛت١ٝ ع٢ً املػسٚعات (4)زضَٛات ٚأغهاٍ َتشسن١

 اإلْرتْت . عرب

سية االموضوع األول: المفاهيم األس

 Scratchخدام برنامج للبرمجة باست
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      Scratchامٝصات بسْاَر 
 بايًػتني اإلصتًٝص١ٜ ٚايعسب١ٝ ٜٛفس ٚاد١ٗ (1)

 دعِ ايًػ١ ايعسب١ٝ بػهٌ ناٌَ . (7)

    ايها٥ٓات ٚزٜطاعد ع٢ً تعًِ أضاضٝات ايربزت١ َجٌ ايػسٚط ٚايتهسا (3)

    ٜطاعد ع٢ً ايتفهري بطسٜك١ َٓطك١ٝ باٛز٠ َس١ٝ٥  (4)

  زتاْٞ ميهٔ اذتاٍٛ عًٝ٘ َٔ اإلْرتْت  (5)

 ايتعاٌَ َع٘ َٔ خالٍ اإلْرتْت أٚ بدٕٚ إْرتْت . (6)

   يعٌُ تطبٝكات ختدّ باقٞ املٛاد ايع١ًُٝ  ٘اضتدداَ (7)

  (Windows , Linux تًف١ َجٌ  ) ع٢ً أْع١ُ تػػٌٝ شت ٘تػػًٝ اَها١ْٝ (8)

تٓصٌٜ ايربْاَر ONLINE  (7)اإلْرتْت َٔ تػػٌٝ ايربْاَر Scratch  (1)طسم تػػٌٝ بسْاَر 
  Offline ٗاش بدٕٚ اإلْرتْت ادت ٚتػػًٝ٘ َٔ

  Scratchايس٥ٝط١ٝ يربْاَر )ايػاغ١(َهْٛات ايٛاد١ٗ 
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َٓطك١ (6)خًف١ٝ املٓا١ (5) ايها٥ٔ  (4) ١ املٓا١َٓطك (3)غسٜط األدٚات  (7)غسٜط ايكٛا٥ِ (1)
     Y , Xْكط١ (11)َٓطك١ زتُٛعات األٚاَس (9)َٓطك١ ايربزت١ (8) غسٜط ايتبٜٛبات(7) ايها٥ٓات 

  إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ :   Scratchتػٝري ٚاد١ٗ بسْاَر 
 َٔ غسٜط ايكٛا٥ِ قِ بايطػط ع٢ً ايسَص  (1)
  عسب١ٝ ايايًػ١ َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١ اخرت  (7)

     تػٝري يػ١ ٚاد١ٗ ايربْاَر إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ  ٜتِ (3)
 ٜعٗس عًٝٗا ْتٝذ١ ايعٌُ أٚ املػسٚع .  َٓطك١  Stageَٓطك١ املٓا١ 

     Stageَهْٛات َٓطك١ املٓا١ 
 تػػٌٝ ٚاٜكاف ايربْاَر يٜٚطتددّ  ايسَص (1)

 ٤ٌ ايػاغ١ ملٜٚطتددّ يًتػٝري ف٢ سذِ املٓا١  ايسَص (7)
 

 ع٢ً املٓا١  (X,Y)أبعاد َؤغس ايفأز٠  حٛضٜٚ ادتص٤ (3)
 

 َٔ ٖرٙ املعًَٛات                                ايسَص  طػط ع٢ًياب َعًَٛات عٔ ايها٥ٔعسض 
  ميهٓو تعدًٜ٘ ٚاضِ ايها٥ٔ  (1)
  (   Y ٚاحملٛز ايسأضٞ قِٝ   X ) احملٛز األفكٞ قِٝ  َهإ ايها٥ٔ ٚعتددٙ (7)
    تػٝري االجتاٙ  ميهٔ ٚاجتاٙ  سسد١ ايها٥ٔ  (3)
   اختٝاز ايُٓط املطًٛب  ميهٔ ٚمنط دٚزإ ايها٥ٔ  (4)
 إَها١ْٝ ضشب ايها٥ٔ باضتدداّ ايفأز٠ أثٓا٤ تػػٌٝ املػسٚع .  (5)
 اختٝاز إظٗاز ايها٥ٔ أٚ إخفا٤ٙ َٔ ع٢ً املٓا١ . (6)

      Stageأبعاد املٓا١ 
  ٔايتشهِ يف تػٝري َهإ ايها٥ٔ ميه Sprite بايطػط عًٝ٘ ٚايطشب ٚاإلفالت  ع٢ً املٓا١  

 االجتاٙ املٛدب ميني املٓا١ ٚاالجتاٙ ايطايب ٜطاز املٓا١ .  X احملٛز األفكٞ (1) ابعاد املٓا١
 االجتاٙ املٛدب " أع٢ً املٓا١ " ، االجتاٙ ايطايب " أضفٌ املٓا١ " .  Y احملٛز ايسأضٞ (7)    
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     Blocksزتُٛعات شتتًف١ بٗا    sScriptزتُٛعات ايربزت١  

Blocks    األٚاَس ايسض١َٝٛ ارتاص١  بهٌ زتُٛع١ ٚاييت تطتددّ يف املكاطع ايربزت١ٝ  

 تتُٝص نٌ زتُٛع١ بًٕٛ َعني شتتًف عٔ باقٞ اجملُٛعات األخس٣ . َالسع١ ٖا١َ

     زتُٛع١ أٚاَس ٜتِ تسنٝبٗا مبٓطك١ ايربزت١ برتتٝب َعني  املكطع ايربزتٞ
 ِٖ اجملُٛعات ايربزت١ٝأ

 

  تطتددّ يف سسن١ ايها٥ٓات أٚ دٚزاْٗا أٚ حتدٜد االجتاٖات ع٢ً املٓا١  حتتٟٛ ع٢ً أٚاَس  Motionاذتسن١ زتُٛع١ (1)
حتتٟٛ ع٢ً أٚاَس تطتددّ يف حتدٜد األسداخ اييت تكع ع٢ً ايها٥ٓات    Events االسداخ زتُٛع١ (7)

   تٓفر املػسٚع يبد٤ 
 ايها٥ٔ ٚيْٛ٘ . َعٗسحتتٟٛ ع٢ً أٚاَس تطتددّ يف ايتشهِ يف     Looks عٗسامل زتُٛع١ (3)

 

  Motion اذتسن١ زتُٛع١ ٚاَس أ أٚال 
 ايٛظٝف١ األَس

 
 

 خطٛات( 01حتسٜو ايها٥ٔ عدد َعني َٔ ارتطٛات )
 
 
 

 

 أضفٌ(-أع٢ً-ٜطاز-دعٌ اجتاٙ سسن١ ايها٥ٔ )ميني

 
 

(X,Y) إ ع٢ً املٓا١ ُٖٚا احملٛز ْكط١ اْتكاٍ ايها٥ٔ مله
 االفك٢ ٚايساض٢

 
 

 ضفٌأٚ أع٢ً أتػٝري سسن١ ايها٥ٔ 

 
 

 عدّ خسٚز ايها٥ٔ َٔ املٓا١ ٚدعً٘ ٜستد عٓد ساف١ املٓا١
 
 

 

 زأض٢ دتعٌ ازتداد ايها٥ٔ باجتاٙ َعتدٍ

 
 
 

 دٚزإ ايها٥ٔ بصا١ٜٚ َع١ٓٝ

 َس ٜتِ َٔ خالٍ ايطػط عًٝ٘ بايفاز٠ أ٣ أيتذسب١  ّاااااٖاا
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  Control ايتشهِ زتُٛع١ أٚاَس ثاًْٝا 
 ايٛظٝف١ األَس

 حتدٜد َدٙ اْتعاز قبٌ تٓفٝر االَس 

 
 
 

 تهساز أَس عدد ستدد َٔ املسات
 

 
 
 
 

 َٔ املسات (غري  ستدد )تهساز أَس عدد الْٗا٢٥ 

 
 

 ٜكاف ايهٌإ

 اْتعاز َدٙ  َستني َع حتدٜدتشسٜو نا٥ٔ َكطع بسزت٢ ي
     ايجا١ْٝ   بعد املس٠ االٚىل ثِ حتسٜه٘ املس٠ ثا١ْٝ

 

  َالسعات ٖا١َ

  .اضتددّ ايطػط ٚايطشب ٚاإلفالت يًتعاٌَ َع أٟ أَس داخٌ املكطع ايربزتٞميهٔ  (1)

 يعٌُ سسن١ َطتُس٠ ميهٓو تسنٝب االَس عد٠ َسات (7)
 Event األسداخ  زتُٛع١  أٚاَس ثايجًا 

 ايٛظٝف١ األَس
 
 

 ملػسٚع عٓد ايطػط ع٢ً زَص ايعًِ اتٓفٝر 
 ٜٚٛضع ف٢ بدا١ٜ املكطع

 
 
 

أسد َفاتٝح ملػسٚع عٓد ايطػط ع٢ً اتٓفٝر 
 يٛس١ املفاتٝح
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  ٚبني نٌ َس٠ ٜتِ االْتعاز  ثا١ْٝبعد ايطػط ع٢ً زَص ايعًِ  َسات  4تشسٜو نا٥ٔ بسزت٢ يَكطع 
 بطشب األَسبدأْيفاٌ تسنٝب أٟ أَس َٔ أٚاَس املكطع ايربزتٞ  َالسع١

  األد٢ْ يف ايرتتٝب إىل أضفٌ  
 

 

 

 
 

 Looks املعٗس أٚاَسزتُٛع١  زابعا
 ايٛظٝف١ األَس

 
 

 )املعٗس ايتاىل( ايتبدٌٜ بني َعاٖس األغهاٍ املدتًف١ يٓفظ ايها٥ٔ

 
 

 ثِ ختتف٢َع١ٓٝ َٔ ايجٛا٢ْ )ثاْٝتني( ظٗٛز زضاي١ ملد٠

 
 

 ظٗٛز زضاي١ ثابت٘

 
 

 ظٗٛز زضاي١ بػهٌ شتتًف ملد٠ َع١ٓٝ َٔ ايجٛا٢ْ )مبع٢ٓ تفهري(

 
 
 

 ظٗٛز ايها٥ٔ

 
 

  اخفا٤ ايها٥ٔ 

 
 

 تػٝري ايًٕٛ بدزد١ َع١ٓٝ

 
 

 سرف ا٣ تػٝريات ع٢ً ايها٥ٔ 
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 Penايكًِ  أٚاَس زتُٛع١ خاَطا 

 ايٛظٝف١ االَس
 

 سذِ ارتط (تعدٌٜ )ختاٝص  
 

 
 

 ْصٍٚ ايكًِ )ٚضع ايكًِ سسن١ ايها٥ٔ تسضِ خط(

 
 

 زفع ايكًِ ٜتشسى ايها٥ٔ بدٕٚ زضِ(زفع ايعًِ )

 
 

ختاٝص )تػٝري( يٕٛ ايكًِ )ٜتِ حتدٜدٙ داخٌ 
 املسبع(

 
 

َطح املٓا١ )َطح أ٣ خطٛط ٚزضَٛات ع٢ً 
 املٓا١(

  Sound اياٛت ُٛع١أٚاَس زتضادضا  
 ايٛظٝف١ األَس

 
 

 ٚ تطذًٝ٘أدزاد١ إايتعاٌَ َع اياٛت ضٛا٤ 

 
 

 

  ايتهساز )أْٛاع(أٚاَس
(1) Repeat  ساتَٔ امل ستدد يعٌُ تهساز عدد. 

(7)  Forever املسات (ْٗا٥ٞال) غريستدد  عدد يعٌُ تهساز َٔ 
 ػسٚع ب٘ تهساز ذتسن١ عدد ستدد َٔ املساتبسزت٢ ملَكطع 

  

 الموضوع الثاني: استخدام أوامر الحركة وأوامر التكرار
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 عدد غري ستدد ػسٚع ب٘ تهساز ذتسن١ملبسزت٢ َكطع 
 )الْٗا٢٥(َٔ املسات

 سفغ باضِ .   Save As اخرت   File َٔ قا١ُ٥  سفغ املػسٚع :

 .  Sb2اَتداد ٜأخر املًف  اضِ   َالسع١
     New Spriteايطسم املدتًف١ إلضاف١ نا٥ٔ ددٜد 

 )َهتب١ ايربْاَر(ف١ نا٥ٔ َٔ َهتب١ ايها٥ٓات إضا (1)

  (   Scratch زضِ ايها٥ٔ ع٢ً ايسضاّ ) داخٌ بسْاَر  (7)

  حتٌُٝ نا٥ٔ َٔ ًَف شتصٕ ع٢ً أٟ ٚضٝط ختصٜٔ  (3)

 أخر صٛز٠ يًها٥ٔ باضتدداّ ناَريا ايٜٛب. (4)
   َٔ َهتب١ ايها٥ٓات    New Spriteإضاف١ نا٥ٔ ددٜد   خطٛات
   بػسٜط األدٚات  1اضػط ع٢ً ايػهٌ   زقِ  (1)

  تعٗس ْافر٠ َهتب١ ايها٥ٔ ٚفٝٗا زتُٛعات نبري٠ َٔ ايها٥ٓات  (7)
    Ok اضػط ع٢ً َفتاح ثِ  اخرت نا٥ٔ ايهس٠  (3)

 ميهٔ َٔ خالٍ طسٜكتني  :   Scratchايتعاٌَ َع املًفات بربْاَر 
 .  New طتتاز  File َٔ قا١ُ٥  أٚاًل : إْػا٤ ًَف ددٜد  : (1)

 .  Open طتتاز   File َٔ قا١ُ٥   ٚذيو يًتعدٌٜ فٝ٘  فع٘ثاًْٝا : فتح ًَف ضبل س (7)
 ٢ٖٚ  )املؤغس( ٜتِ باضتدداّ اختٝازات ٚزَٛش غسٜط ادٚات ايتشهِ ايتعاٌَ َع ايها٥ٓات ع٢ً املٓا١ 

 ٚادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛضح تأثري نٌ زَص ع٢ً ايها٥ٔ ع٢ً املٓا١
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   َطاعف١ عدد ايها٥ٔ ) ايهس٠ (
 ٛب ْطد٘ ) بايطػط عًٝ٘ ( .ْػط ايها٥ٔ املطً (1)

 اضػط باملفتاح األمئ يًفأز٠ ع٢ً ايها٥ٔ ) ايكط١ ( . (7)

  َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١   Duplicate اخرت  (3)
  خاَطًا سرف نا٥ٔ ) ايهس٠ ( 

 ْػط ايها٥ٔ  (1)

 ايكط١ (  )اضػط باملفتاح األمئ يًفأز٠ ع٢ً ايها٥ٔ  (7)

  َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١    Deleteاخرت  (3)

   Undelete ٚطتتاز  Edit ْفتح قا١ُ٥  ف ايها٥ٔيًرتادع عٔ سر
     Small Stage Layoutاخرت    Editَٔ قا١ُ٥   أثٓا٤ ايتاُِٝ إىل منط َٓا١ صػري٠ املٓا١ يتػٝري منط 

 ايكا١ُ٥ املٓطدي١ اختٝازات تعٗس َٔ خالٍ 4باضتدداّ   ايتعاٌَ َع املكطع ايربزتٞ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  غسٜط ايتبٜٛبات :
 

   

  تبٜٛبScript   :  . ايتعاٌَ َع اٚاَس املكطع ايربزتٞ َٚٓطك١ ايربزت١ 

  تبٜٛبSound   :  . ايتعاٌَ َع تػػٌٝ ٚتطذٌٝ األصٛات 

  تبٜٛبCostumes   ٚأBackdrop  :  ايتعاٌَ َع َعاٖس ايها٥ٓات  أٚ خًف١ٝ املٓا١ ٚايتعدٌٜ فُٝٗا 

   الموضوع الثالث: التعامل مع خلفية المنصةومظاهر الكائنات
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    tumes Cosأٚاًل : عٓد تٓػٝط ايها٥ٔ ٜعٗس ايتبٜٛب 

 Costumes بدال َٔ ايتبٜٛب  Backdrops ٜعٗس ايتبٜٛب   Stage ثاًْٝا : عٓد تٓػٝط خًف١ٝ املٓا١ 

 Stage Backdropايتعاٌَ َع خًف١ٝ املٓا١ 
 ايٞٚتهٕٛ خًف ايها٥ٓات يتطٝف يًُػسٚع ايػهٌ ادتُ املٓا١اياٛز٠ اييت تػط٢  خًف١ٝ املٓا١

     Stage Backdropايطسم املدتًف١ إلضاف١ خًف١ٝ املٓا١ 
 اختٝاز  خًفٝات َٔ َهتب١ ايربْاَر .  (1)

 زضِ خًف١ٝ ددٜد٠ باضتدداّ ايساضِ املٛدٛد بايربْاَر . (7)
 حتٌُٝ صٛز٠ خًف١ٝ َٔ ًَف ع٢ً ٚضٝط ختصٜٔ . (3)

 تاٜٛس صٛز٠ يًدًف١ٝ .ف٢ اضتدداّ ايهاَريا  (4)

 َٔ َهتب١ ايربْاَر    Stage Backdropإضاف١ خًف١ٝ يًُٓا١ خطٛات 
 اضػط ع٢ً ايسَص  (1)

    Backdrop Library تعٗس ْافر٠ َهتب١ ارتًفٝات  (7)

    Ok اضػط ع٢ً ثِ اخرت أسد اياٛز املٓاضب١ يًُػسٚع . (3)

  عٓد ايطػط ع٢ً اختٝاز Flip Left Right   بػسٜط أدٚات ايتعدٌٜ تٓعهظ صٛز٠ ارتًف١ٝ أفكٝا ٚنأْٗا
 آ٠ أَاّ املس

  عٓد ايطػط ع٢ً االختٝاز Flip Up Down  . تٓعهظ صٛز٠ ارتًف١ٝ زأضٝا 
 

  ميهٔ ايطػط ع٢ً َفتاح ايرتادع . يًرتادع عٔ أسد االختٝازات 

  . ٌنٌ نا٥ٔ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ أنجس َٔ غه 

  الضتعساض أغهاٍ َعاٖس ايها٥ٔ اتبع ارتطٛات اآلت١ٝ 
 .  Sprites ْػط ايها٥ٔ يف َٓطك١ ايها٥ٓات  (1)

    Costumes اضػط ع٢ً تبٜٛب  (7)

  السغ عسض األغهاٍ املدتًف١ يٓفظ ايها٥ٔ  (3)

  ميهٔ إضاف١ َعٗس ددٜد بػهٌ ددٜد يٓفظ ايها٥ٔ  (4)
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 صُِ َػسٚع يتشسٜو نا٥ٔ ع٢ً املٓا١ ٚايتبدٌٜ بني َعاٖس ٙ املدتًف١
 
 
 

 رتتٝب األ ٚاَس يف املكطع ايربزتٞ ايتايٞبيتٛضٝح تبدٌٜ املعاٖس املدتًف١ يٓفظ ايها٥ٔ َع سسنت٘ ع٢ً املٓا١ قِ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ضاف١ نا٥ٔ ٜتشسى ع٢ً املٓا١ ذٖابا ٚإٜابا إل بسزت٢َكطع 

 
 
 

 
 

 ٖا١ََالسعات 
 ْ ٔطذ املكطع ايربزتٞ َٔ نا٥ٔ إىل نا٥ٔ آخس ميه  
 أَس       سغال  Set Rotation Style        ٜٛضع خازز أَس ايتهساز 
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ثا١ْٝ  0خطٛات عٌُ َػسٚع ٜطتددّ فٝ٘ أَس ايتأثريات يتػٝري أيٛإ ايها٥ٔ ٚذيو نٌ فرت٠ ش١َٝٓ قدزٖا  

 َططس٠ املطافات " بًٛس١ املفاتٝح”ٜٚتٛقف ايربْاَر عٓد ايطػط ع٢ً 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Pen  ايكًِ زتُٛع١  ـــسأٚاَـامٝصات 
  فٗٞ جتعٌ ايها٥ٔ ٜسضِ خطٛط ٚتًٜٛٓٗا أثٓا٤ سسنت٘ ٖا١َ يف عٌُ املػازٜع أٚاَس  
 ٔاٍ ٖٓدض١ٝ شتتًف١ بطٗٛي١ اضتدداَٗا يف زضِ أغه ميه 
 يسضِ خط َطتكِٝ بايًٕٛ األمحس بسزت٢َكطع 

  أثٓا٤ سسن١ ايها٥ٔ  
  

 
 

 الموضوع الرابع: أوامر القلم وأوامر تشعيل الصوت
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 زضِ أغهاٍ ٖٓدض١ٝ َٓتع١ُ
 سضِ َجًح َتطاٟٚ األضالع ع٢ً املٓا١بسزت٢ يَكطع 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  Penباضتدداّ أٚاَس ايكًِسضِ َسبع َتطاٟٚ األضالع ي بسزت٢َكطع 
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 :يسضِ خطٛط)أضالع( املسبع اتبع اآلتٞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Soundزتُٛع١ أٚاَس 
 . اضتدداّ األصٛات ٜطٝف إىل ايكاص ٚاأليعاب ٚاملػازٜع مجاال ٚتػٜٛكا 
  عتتٟٛ بسْاَر Scratch  صٛات .ع٢ً زتُٛع١ َٔ األ 
  ٌٜتعاٌَ ايربْاَر َع أْٛاع شتتًف١ َٚكط١ُ إىل زتُٛع١ َٔ ايف٦ات َج  

  أصٛات اآلالت املٛضٝك١ٝ ( –أصٛات اذتٝٛاْات ف١٦ –املؤثسات اياٛت١ٝ ف١٦ –األصٛات ف١٦ –اإلٜكاعات ف١٦) 
 املسبع ٚتػػًٝٗا بعد االْتٗا٤ َٔ زضِ  َكطع صٛتٞ يتطذٌٝ ن١ًُ  ١فاضخطٛات إ

 .  Sound َٔ زتُٛع١      play soundأضف األَس     (1)

 .  Record   يالَس اخرت َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١ (7)
   Sound َٔ خالٍ غسٜط األدٚات اخرت تبٜٛب  (3)
   Soundَٔ تبٜٛب األصٛات   (4)

 . ٌٝاضػط َفتاح ايتطذ          
  ضذٌ اياٛت 
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   . اضػط ع٢ً َفتاح اإلٜكاف 
   ًَِف اياٛت  انتب اض   
 إىل ايكا١ُ٥ًَف اياٛت  السغ مت إضاف١ اضِ  (5)

    املٓطدي١ ألَس اياٛت  
  إضاف١ أَس اياٛت باملكطع ايربزتٞ  (6)

 سضِ دا٥س٠ ٚذيو َٔ خالٍ زضِبسزت٢ يَكطع 
  زتُٛع١ َٔ ايٓكاط نُا بايػهٌ  

 
 
 

 َٔ خالٍ اتباع االت٢
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  ايػهٌ ايجُاْٞ نُا بايػهٌ سضِ بسزت٢ يَكطع 
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 ى حبنده اجلزء األول ملخص الفصىلنتهإ
تىقعة وإجاباتها هيا إىل اجلزء الثانى أهه األسئلة امل

 الننىذجية
   

 




